Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 11. September 2015.
De heer Jaap Schravesande nieuwe voorzitter Centrale Cliëntenraad
In de plaats van de heer Leo Kruse, die om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter
van de Centrale Cliëntenraad moest neerleggen, is per 1 september aangetreden de heer
Jaap Schravesande.
Centrale Cliëntenraad werkt samen met de cliëntenraad van Beukenstein
In verband met de op handen zijnde fusie van ISZ De Brug met Beukenstein nemen twee
leden van de cliëntenraad van Beukenstein deel aan de Centrale Cliëntenraad van De
Brug. Zo hopen wij wat de belangenbehartiging voor de bewoners betreft een goede
overgang naar de nieuwe situatie te bereiken.
Stuurgroep Naastenparticipatie zoekt leden
De stuurgroep Naastenparticipatie zou het op prijs stellen als er mantelzorgers gaan
meedraaien in het overleg dat één keer maand plaatst vindt.
Wij menen dat u als mantelzorger het beste weet wat goed is voor de bewoners en dat op
deze manier wonen in een verpleeghuis aangenamer wordt.
En wie weet heeft u een idee waar wij als stuurgroep nog niet opgekomen zijn.
In deze tijden van verandering is het van belang dat alle partijen meedoen in dit proces, in
het kader van bewustwording en de invloed die u kunt uitoefenen voor het welzijn van
onze bewoners van de ISZ De Brug. Voor inlichtingen en aanmelding: Hanneke Mora, tel.
0487 507977 / 06 20802550, email: hanneke_mora@hotmail.com.
Kwaliteit
Het tweejaarlijkse onderzoek naar de cliënttevredenheid (de CQ-index) door het bureau
Facit heeft plaats gehad. De rapportage is binnen. De resultaten zijn over het algemeen
goed. De uitkomsten worden nog met de cliëntenraden besproken. Evenals de
verbeterplannen die op basis van de resultaten gemaakt worden.
Nieuwbouw op locatie Beukenstein
De architecten kijken of ze de wensen van De Brug binnen het goedgekeurde nieuwbouw
plan van Beukenstein kunnen realiseren. Veel hangt er van af welke afwijkingen van het
oorspronkelijke plan de gemeente Utrechtse Heuvelrug toestaat.
Zorgkantoor betrekt cliëntenraad bij de zorginkoop
In juli zijn de plannen voor de zorginkoop voor 2016 opgesteld, ter voorbereiding op de
gesprekken met het Zorgkantoor in september. De Brug heeft een beschrijving gegeven
van de instelling en de plannen voor de punten die men nog wil verbeteren. De
cliëntenraden zijn bij dit proces betrokken, en hebben ingestemd met het ingediende
plaatje en de voorgestelde plannen.
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Jaarvergadering van de cliëntenraad Nassau Odijckhof
De cliëntenraad van de Nassau Odijckhof houdt op maandag 19 oktober 's avonds haar
jaarvergadering. Alle contactpersonen van de bewoners krijgen nog een uitnodiging.
Algemene informatie cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ISZ De Brug.
De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en adviseert. De cliëntenraad
bestaat uit cliënten van ISZ De Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige voorzitters zijn:
De heer Carton (wijkzorg en Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau Odijckhof),
mevrouw Waaldijk (Rehoboth en waarnemend voorzitter centrale cliëntenraad).
Bereikbaarheid
Op iedere locatie is een postvak voor de cliëntenraad. Ook kunt u contact leggen met
cliëntenraadsleden via het servicecentrum op telefoonnummer: 0343 555 555 of per e-mail
clientenraad@iszdebrug.nl.
Bulletin
Met dit tweemaandelijkse bulletin willen de cliëntenraden van ISZ De Brug cliënten, familie
en belangstellenden op de hoogte houden van hun activiteiten. Wilt u dit bulletin per e-mail
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar clientenraad@iszdebrug.nl.
Wilt u dit bulletin niet meer ontvangen, ook dat kunt u mailen aan
clientenraad@iszdebrug.nl.
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